
 

แผนปฏบิัตกิารโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 

ในสถานศกึษา   

โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชปูถมัภ์  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกัน 

   และป้องกันปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

กิจกรรม  บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

              ด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา   

                 ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

๑. เหตุผลความจ าเป็น 

  ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3(พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด” 

ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจใน

การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ คือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index :CPI)ไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศ

ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 

3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาศตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย

ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)อีก

ด้วย 
 

  ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



(สพฐ.)คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธภาพและธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง”และ “สร้างความตระหนักรู้” 

เพ่ือป้องกันการทุจริตท่ีกล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรง

กับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 

  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูป

ถัมภ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตระหนักใน

ความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วม

สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ

ชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

  1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และชุมชน                         

  2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

  3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกใน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ให้

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ 

  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกัน

การทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้

นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้างท้ังใน

ระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน           

  สถานศึกษาและโรงเรียนรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment:ITA)

มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

  1. นักเรียนในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาใน

พระสังฆราชูปถัมภ์ จ านวน ๑,๖๐๐  คน    

  2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนรัตนโกสินทร์

สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์  จ านวน   ๑๐๑  คน 

   

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ป ี2563 

1 .  ป ร ะ ช า ช น มี

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ  

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1.ร้อยละของเด็กและ

เ ย า ว ช น ไ ท ย มี

พฤติกรรมท่ียึดมั่นความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชน

ท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม 

สุ จริ ต  มี ทัศนคติและ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร

ต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA 

 (85 คะแนนขึ้นไป) 

 



6. กิจกรรม-ตัวชี้วัด-เป้าหมาย-งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชีว้ดั 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ หน่วย

นบั 

จ านวน ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ 

  ก.ค. 

๖๓ 

ส.ค. 

๖๓ 

ก.ย. 

๖๓ 

 

ต.ค. 

๖๔ 

พ.ย. 

๖๔ 

ธ.ค. 

๖๔ 

ม.ค. 

๖๔ 

ก.พ. 

๖๔ 

มี.ค. 

๖๔ 
 

๑.กจิกรรม

พัฒนา

นวัตกรรม

การสร้าง

เครือข่าย

และการมี

ส่วนร่วม

ในการ

ต่อต้าน

การทจุริต  

จ านวน

ผู้บริหาร  ครู

และบุคลากร 

เป็นผู้น าใน

การต่อต้าน

การทจุริต 

คน ๙๔ ๑๕,๐๐๐          บุคคล 



๒.กิจกรรม

สนับสนุน

ส่งเสริม

การ

ด าเนินงาน

ริษัทสร้าง

การดีสู ่

Marketing 

4.0 

โรงเรยีนที่

ด าเนิน

กิจกรรม

บริษัทสรา้ง

การดมีีทักษะ

ในการ

บริหาร

จัดการ

บริษัทสรา้ง

การและ

ค านึงถึง

ผลประโยชน์

ส่วนรวม

มากกว่าส่วน

ตนโดย

แบ่งปันผล

ก าไรในการ

ท าประโยชน์

เพ่ือ 

สาธารณะ 

นักเรียน ๕๐ ๕,๐๐๐          บุคคล 

 

 

 

 



๓. กิจกรรม

อบรม

นักเรียน

แกนน า  

“คนดีของ

แผ่นดิน”

(เยาวชน

ไทยหัวใจ 

STRONG) 

จ านวน

นักเรียนที่

เข้าร่วม

กิจกรรมมี

ค่านิยมรว่ม

ต้านทุจรติ 

มีจิตส านึก

สาธารณะ มี

ทักษะ

กระบวนการ

คิด มวีินัย 

ซื่อสัตย์ส

จริตอยู่

อย่าง

พอเพียงและ

จิต

สาธารณะ 

นักเรียน ๑๒๐ ๕,๐๐๐          บุคคล 

๔. กิจกรรม

สร้าง

จิตส านึก

พลเมือง 

(Project 

Citizen) 

จ านวน

โรงเรยีนที่

ด าเนิน

กิจกรรม

สร้าง

จิตส านึก

พลเมือง  

นักเรียน ๑,๖๐๐ ๕,๐๐๐          กิ จ ก ร ร ม

พั ฒ น า

ผู้เรียน 

 



๕. กิจกรรม

ขับเคลื่อน

หลักสูตร

ต้านทุจรติ

ศึกษาของ

สถานศึกษา 

หลักสูตร

ต้านทุจรติ

ศึกษา ไป

ปรับใช้ใน

การจดัการ

เรียนการ

สอน 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

(ต้าน

ทุจริต) 

 ๑๕,๐๐๐          วิชาการ 

๖. การ

ติดตามและ

ประเมินผล

การใช้

หลักสูตร

ต้านทุจรติ

ศึกษา 

ร้อยละของ

โรงเรยีนที่

น าหลักสูตร

ต้านทุจรติ

ศึกษาไป

ปรับใช้มกีาร

สร้างความ

ตระหนักรู้ใน

การป้องกัน

การทจุริตมี

ค่านิยมรว่ม

ต้าน 

  ๑๐,๐๐๐          วิชาการ 



๗.กิจกรรม

เสริมสร้าง

ธรรมาภิ

บาลใน

สถานศึกษา 

ร้อยละของ

ผู้บริหาร ครู

และนกัเรยีน 

๘๕ ๑,๗๐๐           บุคคล 

 

๘. กิจกรรม

การพฒันา

เครื่องมือ

การ

ประเมิน 

ITA 

Online 

จ านวน

เครื่องมือ

การประเมิน 

ITA Online 

ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 ๕,๐๐๐ 

 

         วิชาการ 

๙. กิจกรรม

การพฒันา

เว็บไซต์

หน่วยงาน

ในสังกัด

เพ่ือรองรับ

กาประเมิน 

ITA 

ร้อยละของ

โรงเรยีนใน

สังกัดมี

เว็บไซตข์อง

โรงเรยีนที่

สมบูรณ์เพื่อ

รองรับการ

ประเมินITA 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕,๐๐๐          วิชาการ 



๑๐กิจกรรม

การ

ประเมิน 

ITA  

ค่าคะแนน

เฉลี่ยการ

ประเมิน ITA 

ของ

สถานศึกษา 

(ITA)๒๕๖๔ 

คะแนน 85 ๕,๐๐๐          วิชาการ 

รวม ๗๐,๐๐๐           

 

 

 

 

 



๗. ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘. สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

                                         ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

 ๑. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๒. โรงเรียน มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่า

ทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

 ๓.ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI)ของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 

๑๐. การประเมินผล 

 ๑. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต 

 ๒. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและรายงานผลให้

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์โครงการ

โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

 ๓.รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจาก

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์  ( Integrity and 

Transparency Assessment Online:ITA Online) 

http://www.uprightschool.net/

